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No contexto desenvolvimentista mundial o Bra 
sil é uma Nação que busca uma ampliação crescente de a ti vida . 
~es econ6micas sobre espaços niturais. alterando ecossistemas. 

provocando mudanças profun1as e, possivelmente, . " . 1rrevers1ve1s 

em áreas cada vez mais vastas do seu.território, mudanças e~ 

tas danosas ao seu próprio desenvolvimento porquanto desenc~ 

deiam processos depredação dos recursos naturais e de degra 

dação ambiental. 

O avanço da fronteira agrícola e das ativid-ª. 
des exploratórias, principalmente madeireira e mineral, e a 

i~plantação de projetos de desenvolvimento, notadamente nos 

setores de energia e transportes, têm desencadeado, direta ou . 
indiretamente, quando ampliam sua ação sobre meios naturais, 

transformações significativas ao meio ambiente 

dÍgenas, muitas das vezes empobrecendo-o. 

de terras in 

As comunidades indígenas são as Únicas que, hi~ 

toricarnente, tem a possibilidade de utilização direta dos re 

cursos oferecidos por um espaço geoecológico determinado e pe~ 

quisas têm demonstrado que essa utilização, mesmo quando d~ 

senvolvida por atividades produtivas, não implica necessarii!_ 

mente em empobrecimento do seu meio ambiente, "ao 

contrariar elas acompanham os processos naturais". 

Ciência e Tecnologia N2 31, Maio/87). 

invés de 

{Revista 

Uma visão histórica do Índio e sua apropriação 

dos recursos ambientais leva a crer que os grupos 

estavam, desde quando Orellana e seus compan~eiros 

ram, pela primeira vez, a ~mazônia brasileira, 

indígenas 

percorr~ 

perfeitamente 

integrados ao meio ambiente, através de seus sistemas adapta t.i 

~t t' Qu.1du -ci.' ,.ui 
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vos, associativos e ideológicos. Es~c homem - nao depredava o 
seu meio ecológico, retirando apenes o necessário 

vivência. (Oliveira, 1983). 

.. e sua sobr.t 

No processo de interação do Índio com a comu 

nhão nacional e as consequentes transformações em.seus sistemas 

adaptativos, associativos e ideológicos, é imprescindível as 

segurar a possibilidaae de manutenção desta atitude não pred~ 

tória. 

.As frentes de.penetração-econômica 

Índio o "choque cultqral~, como diz Alvim rofler 

causaram no 

em Choque 

mas da do Futuro - a perplexidade do homem não vem da mudança, 

velocidade e intensidade com que processa essa mudança". No 

! i 

quadro de mudança social brasileira, o Índio é um homem perple 

xo, porque sofreu em uma Única geração a mais violenta àas 

transformações culturais. Saiu direto da paleo-história par~ .a 

era eletrônica, do machado de pedra para a era do mini-grav2 

dor, isso em apenas uma geração. 

i • 1 

i 

Do ponto de vista ambiental as terras indÍge· 

nas, patrimônio ·das respectivas comunidades, enquanto, em sua 

maioria, mantêm as condições ecológicas naturais, 

ficativas para a manutenção do ~9uilÍbrio ecológico 

Neste sentido a FUNAI, enquanto gerenciadora do 

são signi 

nacional. 

Patrimônio 

Indígena, tem papel significativo no contexto nacional de co11 

servação e proteção ambiental. 

Gerenciar, portanto, as áreas indígenas, do pon 

to de vista ambiental, consiste em garantir a conservação dos 

recursos ambientais que con~icionam a sobrevivênci~ dessas CQ 

munidades bem como garantir a preservação e recuperação de 

áreas cujo uso possa comprometer o equilíbrio ecológico, parti 

,, ••• ., ••..•• 1r., • 11,!' ,,.1 
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cípando do esforço nacional de g~rantír e possibilidade dP 

perpetuaç~o da pr6pria vida do país. 
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Segundo o anexo 04 "O Meio Ambiente e o 1ndio" 
da Reunião Interministerial sobre Meio Ambiente, ocorrida em 

26 de agosto de 1987, "A lei brasileira sobre o Índio, voltada 

claramente para a integração do Índio à sociedade 

pode considerá-lo indivíduo diferente dos outros 

nacional - nao 
nacionais. 

O dualismo "meio ambiente e Índio" soa com a mesma signifi 

cac;ao do que "meio ambiente e o branco", "meio ambiente e 
gro11, "meio ambiente e o pobre", 11meio ambiente e o fazendei 

ro", e assim por diante ••• h 

No con't ex t.o nacional em que mui tas 

desenvolvimento econômico, dos quais participam o 

formas de 

"branco11, 

' 1 • ! ; . 

o "negro" o "pobre" o "fazendeiro" corroendo os recursos natu ,. , . . - 
rais sobre os quais-e~se desenvolvimento é baseado, a FUNAI não 

pode permitir que a degradação ambiental comprometa a sobrevi 

vincia presente e futura de cornuni~ades i~dÍgenas que dependem 

do usufruto dire·to dos recursos ambientais. 

Por outro lado, a pe r spec t áve de interação das 

comunidades indígenas à comun í de de nacional em todos os seus 

es pe c t.o s (incluindo o econômico) não deve s ob'r e pu j a r as dive.1: 

sas formas de manifestação característica da vida tribal ou, 

seja, a FUNAI como órgão executor da política indigenista deve 

zelar pela integridade da identidade indígena e de seu patri 

mônio. Para executar esta difícil tarefa, aparentemente con 

traditória que é conciliar a interação com a integridade, a 

FUNAI promove e executa projetos de Desenvolvimento Comunitá 

rio. 

Esses projetos muitas das vezes 

da falta de uma Política Ambiental que oriente 

se ressentem 

o emprego de 

1"1 t' C,,huJr.1 •o! ,ui 
IJ,h,111 1,·, t· ,u1ol.u 
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técnica~ ecologícamcnte adequadas nas atividades 

e conservação da potabilidaae dos cursos d'água · 

aluvíonal de minérios praticada pelos Índios, e 

~e sistemas de manejo sustentado para produção 

produtiva~, 

ne extração 
implantisç.;o 

florestel, e 
1 

- 1 

recuperação de áreas degradadas, a definição.de medidas mitiga .. 
doras de efeitos negativos provocados. por atividades - impactan 

tese que impeça o mau uso e· conseguente predação dos recursos 

ambientais, etc. 

Os trabalhos, mais específicos, desenvolvidos 

pela Atividade de Meio Ambiente também têm se ressentido não 

só da falta de uma Política de Meio Ambiente para a FUNAI quan 

to da falta de instrumentos institucionais necessários 
•. a sua 

implementação, especialmente na definição de medidas de con 

trole de impactos ambientais.provocados direta ou indiretamen 

te por empreenrtimentos do Setor El~trico, pela construçio de 

1: estradas, pela exploração mineral, pela exploração de c ombug 

· tíveis fósseis, pelas atividades madeireiras, etc. 

_, 

Além disso há comprovadamente sistemas eco ló 
gicos, especialmente na Região Amazônica que, uma vez altera 

dos substancialmente, são irrecuperáveis, colocando em risco a 

Única possibilidade de sobrevivência e perpetuação das comuni 

dades indígenas ·que nela vivem. 

Nesse sentido,· é oportuno o estabelecimento des 

ta Política de Meio Ambiente para a FUN~I, com a definição dos 

instrumentos institucionais, de recursos humanos 

ros para implementá-la. 

e financei 

.., •• Qu.1Jr.1 -,,! ,ui 
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Os princípios que a Política de Meio Ambiente 

da FUNAI deverá atender, não poderão., absolutamente, ser con 

traditórios com a Política Nacionàl de Meio Ambiente. Nesse 

sentido os princípios a serem consideraõos, devidamente comP.a 

tibilizados com o nível institucional na definição desta Polí 

tica.são: 

a) marrut.e nçjio do equilíbrio ecológico., conside 

rando o Meio Ambiente das Terras Indígenas como patrimônio das 

respectivas comunidades, a ser necessariamente 

protegido, tendo em vista· a sua relação com a 

sas comunidades; 

assegurado e' 

preservação des 

b) racional_i!lação do uso do solo, 

ar em terras indígenas; 
da 

I 

agua e do 

1 ! r : 

e) racionalização do uso da fauna e da flora; 

d) planejamento be~_como fiscalização e contrQ 

ledo uso dos recursos ambientais; 

e) consideração das áreas indígenas 

dades ecogeográficas; 

como uni 

f) avaliação e controle das atividades 
cial ou efetivamente modificadoras do meio ambiente; 

pote!! 

g) detecção e avaliação de impactos 
por fontes poluidoras; 

causados 

h) identificação., recuperação e valorização de 

tecnologia indigen~ epropriada; 

!>fl' Q1.1JdD ""(IJ ~ui 
hhí1nn lc11 ~~ an.t.ir 
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i) introdução de novas tecnologias orienta1ais 
para o uso racional e proteção dos recursos ambientais; 

j) manutenção da qualidade ambiental 

como a integridade ecológica; 

entendida 

, 
·1) - conservação e/ou - do preservaçao, recuperaçao 

meio ambiente das terras indígenas; 

m) educação ambiental objetivando a defesa do 

méio ambiente das terras indígenas. 

'-f P Qu.1Jr., -11.? !'>ui 
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- Manter e integridade dos ecossistemas das ter 
ras indígenas considerados essenciais para a salvaguarda das 

condições de sobrevivência das com~nidades indígenas. 

- Conservar os recursos ambientais através do 
planejamento de medidas corretivas, preventivas e disciplinA 

res da utilização ~estes recursos assim como fiscalizar e con 

trolar o seu uso. 

Identificar os problemas ambientais a partir 

de levantamento sistemático das características ambientais das 

áreas inõígenas e dos elementos que a constituem, do monito 

ramento ambiental e da avaliação da qualidade ambiental. 

Tratar os problemas ambientais que 

maior urgência e conjugação de esforços, garantindo 

das de caráter preventivo e educativo sejam adotadas. 

regue iram· 

que medi 

Identificar projetos de desenvolvimento 

veis de provocar modificações, direta ou indiretamente, 

terras e comunidades indígenas. 

, 
pass~ 

sobre 

- Identificar tecnolog"ias apropriadas tendo em 

vista a conservação da diversidade biótica e demais recursos 

naturais quando da implantação de sistemas produtivos e oong 
trutivos. 

- Recuperar áreas que tenham sofrido processos 

de predaçâo de seus recursos ambientais. 

- Estabelecer medidas de controle para as ativi 

dades potencial ou efetivamente modificadoras do meio ambiente. 

,. •.•• Qu.1Jr.a ""UJ !'oul 
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- Promover~ educaç~o ambiental, 

níveis, visõndo a participaçõo consciente de 

em todos 

servidores 

os 

da 

FUNAI na preservaç;o, conservação e recuperação do meio ambien 

te das terras indígenas. 

- Buscar solução para os problemas ambientais 

através, inclusive, do envolvimento participativo com 

mos federais, estaduais e municipais e, também,_ com 

de caráter· privado. 

organi§. 
aqueles 

- Exercer, com os instrumentos e técnicas dispo 

níveis, influência sobre a opinião pública nacional visando a 

criar consciência do ·valo~ dos sistemas ecológicos indígenas. 

Estabelecer zonas ou mesmo área.s indígenas de 

preservação face às caracte~Ísticas ambientais, peculiaridades 

I! culturais e tempo de contato daqueles que as habitam. 
' 
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Como instrumentos de execução da Política de 

Meio Ambiente da FUNAI objetivando, em Última instância, a 

P!Oteção ambiental das terras indígenas, serão considerados os 

processos de conhecimento, análise e avaliação da realidade geo 

ambiental, os sistemas de controle dessa reali~ade, a identifi 

cação de técnicas adequadas de apropriação dos espaços geoa~ 

.. 

bientais e processos de conscientização para 

ambiental. 

a problemática 

Nesse sentido os instrumentos básicos da PolÍ 

tica de Meio Ambiente são os seguintes: 

I - Inventário Ambiental 

1 r ! ! . 
' O inventário ambiental se constitui na 

rização geoambiental das terras indígenas propiciando 

caracte 

a base 
para os processos posteriores de análise e ~iagnóstico que, 

por sua vez, precedem a qualquer intervenção no meio ambiente. 

Os levantamentos, necessários a esta caracte 

rização, deverão levar em conta a complexidade dos fatores a 

serem considerados, caracterizan~o-se por uma série de inven 

tários específicos e especializados que, superpostos, consti 

tuirão o inventário global. 

Nessa caracterização ambiental, o 

das condições básicas do meio deverá considerar: 

inventário 

a) o meio físico caracterizado pelos tipos àe 

solo, topografia, clima, características geológicas 

folÓgic~s e hidrografia; 
e geomor 

M I' Qu.1Jr.1 '"uJ ,ui 
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·b) o meio biológico - a fauna e D flora; 

e) o meio sócio-econômico, caracterizado pelo 
uso e ocupação do solo, uso da ~gua, uso dos recursos naturais, 

os sítios arqueológicos, históricos e culturais e as relações 

com e sociedade envolvente. 
. •. 

Deverão também ser considerados os níveis suces 

sivos de aproximação da realidade ambiental das terras indÍgg 

nas, referendados pelas escalas ·cartográficas de observação 

.e representação das condições básicas inventariadas: 

a) nívél 1Ócal - inventário destinado à execução 
de projetos específicos de preservação, conservação e/ou rec~ 

peração ambiental. A escala cartográfica deverá variar entre . 
l:l.000 a 1:50.000; 

,; 
: . 

b) nível regional - inventário esta~elecido S..Q 

bre um certo número de terras indígenas localizadas em uma pqr 

çao do território nacional relativamente homogênea pelas suas 

características fundamentais. Sua -escala cartográfica 

variar entre 1:100.000 a 1:250.000; 

deverá 

-e) nível nacional - em um primeiro momento, es 

se inventário é destinado a uma -visão global, permitindo a 
, 

sin 

tese no seu mais alto nível. Sua escala cartográfica 

riar de 1:500.000 a 1:2.000.000. 

pode 

Os inventários deverão ser apresentados sob a 
forma de relatório síntese descritivo e mapeamento por super 

posiç~o em "over-laysfl, visando facilitar a indicaçio do relI 

cionamento espacial das condições ambientais. 

Os dados geo~mbientais, obtidos especialmente 

!.l"P Qu:adr-' -11.! "ui 
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através do Projeto Ra~om, serão de inestimável 

inventários nas escalas regional e necionel. 

valia pero os 

II - Monitoramento Ambiental 

.. • 
~ denominação usual para monitoramento ambien- 

tal é de um conjunto de ações contínuas que geram e an~lisam 

informações, visando essencialmente a determinar o grau das 

moãificações que ocorrem em um determinado _espaço geoecolÓgi 

coe indicar necessidades para medidas corretivas. 

O monitoramento ambiental, em consequência, CQ 

mo instrumento de execução da Política Ambiental, tem como ~ 

pel principal gerar sinais de alerta na medida em que o grau 

das transformações ambientais assim o justifique. 

A realização õe um conjunto de tarefas de ordem 
metodológica são necessárias: a) identificação 

indicadores para o monitoramento; b) a coleta 

e) a análise dessa informação enfatizando 

e seleção de 

de informações; - a sua -comparaçao 
com a situação ambiental identif-i-cada no inventário, 
análise das causas das discrepâncias observadas; e d) 

lação de sugestões para execução de medidas de controle 

e- a 

forrnu 

arnbien 

tal e para possíveis reformulações de atividades que 

impactos significativos ao meio ambiente. 

causem 

A seleção de indicadores para monitoramento de 

verá ser específica p3ra cada terra indígena, ainda que. possa 

existir homogeneidade nas características geoambientais de vá 

rias delas. Esses indicadores visariam detectar a situação 

ambien~al premiando indicadores de uso e ocupação das terras, 

bem como indicadores das formas de degradação nos planos biQ 

lógico, físico e cultural com as causas da degradação e seus 
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efeitos, es.zonas arneaçõdas e as zonas de características 

veis. (Fernando M. Chacel). 

notj · 

Po·r outro lado, o monitoramento ambiente 1, en 
quanto instrumento de execução de ·Política, implica em processo 

contínuo de trabalho que deverá ser utilizado, concornitantemen ~ 

te, com os processos de controle ambiental. 

Para a coleta de informações deverão ser utili 

zados, preferencialmente, dados colhidos através de sensores ox 
bitais (especialmente LANDSAT e SPOT),·uma vez possam ser obti 

dos periodicamente, constituindo base sem concorrente para as . . 
operações de Monitoramento Ambiental. Isto não impedirá o uso 

de outros sistemas disponíveis de·coleta de informações 

sive porque, a nível local, da implantação de projetos 

incly 
#' 

espec1., 

ficos, os sistemas de coleta de informações deverão ser diretos 
1 

l' e não através de sensores. 

No exercício de monitoramento, a seleção de in 
dicadores é uma tarefa básica, mas deve ser seguida 

forço de organização e hierarquização que permita 
técnico conhecer o significado dos mesmos. 

por um es 

a qualquer 1 
f 

III - Avaliação e Controle Ambiental 

~ avaliação ambiental implica, num primeiro mo 

mento, em estabelecimento de parâmetros de qualidade ambiental 

a partir da determinação e caracterização de indicadores que pos 

sam identificar os referidos parâmetros. Para isso, deverá J~ 
. ~· inu..,!_ var-se em conta as características específicas dos grupos 

genas assim como as especificidades do meio geoecolÓgico 

eles ocupam. Após e determinação dos parâmetros, dever~ ser 

lizada a indentificação, seleç;o e carac~erização de 

; 
l 

1 
' 1 1 

que 

fat.ores 
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que evidenciem o estado atual da qualidade ambiental. 

A correlaçêo desses indicadores 

terísticas do meio físico, com a biota e o meio . 
com as- . - . antropico, 

rá à obtenção da identificação dos fatores críticos 
timento da qualidade ambiental, das_capacidades e 

do meio natural e sócio-econômico consubstanciando 

tico Ambiental. 

d e comprome .. 

limitações 

o Diagnós 

Os estu1os visando a avaliação de 

bientais (AIA) de atividades modificadoras do· meio 

serem postas em prática dentro das áreas indígenas 

temente próximas que possam causar esses impactos, 

bém, instrumentos da execução da Política visando 

controle para a proteção do patrimônio ambiental 

indígenas. 

impactos a,m 
ambiente a 

ou suficie.n 
serão, ta]! 
medidas de 
das terras 

' 1' . . ; 
O controle ambiental, segundo Sewell, 

livro Administração e Controle da Qualidade Ambiental, 

1978, é o ato de influenciar as atividades hu~anas que 

a qualidade do meio físico do Homem, especialmente o ar, 

em seu 

EDUSP/ 

afetem 
, 

a agua 

e as características terrestres. No domínio das terras indígenas 

o controle ambiental visa essencialmente a proteção do meio am 

biente através de sua preservação, conservação e/ou recuperação. 

Nesse sentido todos os atos ou atividades a serem desenvolvidas 

dentro dos limites das terras indígenas ou suficientemente 
, 

pr.Q 

ximas que possam causar impactos, dever~o ser influenciadas de 

modo a preservar as condições de sobrevivência das comunidades 

indígenas, conservando e melhorando a qualidade ambiental, con 
servando ~s recursos naturais e contribuindo para a melhoria da 

qualidade àe vida das populações inoígenas. 

Através do diagnóstico ambiental e da avaliação 
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de impactos ambientais (AIA) serõo estobelecidas medidas de con 
trole ambientel evi~enciodos: 

• no estabelecimento de normas e diretrizes 

par~.o uso de recursos naturais; 

• no estabelecimento· de no rma a e diretrizes pa 
ra o uso do solo; 

• na definição de medidas mitigadoras 
tos negativos quando ãa implantação 

vidades impactantes; 

de efei 

de ati 

•. na definição de normas e diretrizes 
manejo ambiental; 

para o 

no monitoramento de atividades pol uiljora~r: 
li 
i 

• na formulação de processos de recuperação de 

áreas degradadas; 

• no estabelecimento de zonas de - preservaçao 

permanente; 

• na fiscalização do uso dos 

tais; 

recur..sos ambien 

na formulação de planos de manejo da 

aquática e silvestre; 

fauna 

• e outras. 

J 
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IV - Codastro de Tecnologios Apropriadas 

"Uma identificaç;o sistem~tica das - eçoes pO.§ 

e~ 

egui 

síveis é indispensável, visto que uma concepção por demais 

treita das escolhas é um erro frequente e desastroso, pois 

vale a urna perpetuação de soluções medíocres em relação a 
blemas ambientais" (Sewell, 197R). 

pr.Q 

roda ação que vise a proteção do meio ambiente 

das terras indígenas deve se respaldar em processos compatíveis 

com a conservação dos ecossistemas e dos recursos naturais. 

Nesse sentido a t~cnologia de apropriação dos espaços geoam 

bientais deverá ser·eco1ogicamente adequada. 

Tecnologias apropriadas ou ecologicamente ade 

quadas são aquelas que nãõ causam danos significativos ao .meio 

físico, biótico e sócio-cultural e que, por sua vez, contriouem 

para a melhoria do meio ambiente. No processo de identificação 

dessas tecnologias deverão ser consideradas as tecnologias inaí 
genas visto estarem estas comunidade~ em um processo histórico 

de contato direto com o meio em.que vivem, retirando dele tudo 

o que precisam para sua sobrevivência sem nunca o depredarem. 

As tecnologias indígenas de apropriação de es 

paços para a produção, solução~aos problemas de saúde, constr~ 

ção de suas habitações, exploração dos recursos ambientais e 
outros, são não impactantes tanto pela ~imensão dessas ativida 

desquanto pelo conhecimento adquirido pelas comunidades no pr~ 
cesso hiit6rico de ~esenvolvirnento de sistemas adaptativos. 

Tanto as tecnologias indígenas quanto - as nao 

indígenas, identificadas como apropriadas, deverão 

Cadastro de Tecnologias Apropriadas, instrumento 

constituir~ 

dll Pol Íti 
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ca de Meio Ambiente da FUNAI. 

V - Educação Ambientsl 

O processo ~e educação ambiental, enquanto in~ 

trumento de execução da Política Ambiental e os conhecimentos 

e/ou aptidões resultantes, devem visar desenvolver nos servido 

res_ da instituição e nas comunidades indígenas a capacidade n~ 

cessária à defesa do meio ambiente das terras indígenas bem 

como o desenvolvimento e formação de consciência nas ··populações 

regionais envolventes sobre a importância da proteção ambien 

tal dessas terras. 

·1 : ? . 

A educação ambiental, no âmbito da Política ln 

digenista, deverá processar-se sob formas div~rsas quais sejam: 

aquela destinada às comunidades indígenas, outra direcionada 

aos servidores da FUNAI e urna terceira orientada para a popul'ª- 
ção envolvente. 

A escola indígena, · enquanto espaço cultural das 

comunidades, deve servir para -·seu fortalecimento como povo. 

preservando e valorizando sua língua, seus costumes, suas feA 

tas e tradições, preparando-o dessa forma para o convívio com a 

sociedade nacional com autonomia. 

Assim sendo, a educação ambiental destinada ao 

Índio deverá considerar as noções de espaço geográfico e as 
relações e inserção do homem Índio ao seu meio ambiente e ao 

contexto nacional como forma de conhecimento para o uso, pr~; 

servaçao e defesa de seu território. 

Na escola indígena a e~ucaçâo ambiental 

pelo ensino de uma nova geografia como sendo aquela que 

passe 

deSC.f 
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bre e ressalte o valor que o Índio destine ao seu espaço geoam 

biental, considerando as noções da meta, dos rios, dos peixes, 

das ervas medicinais, dos "bichos" da floresta, .etc. 

A educação ambiental direcionada para os servido - .• 
res da.FUNAI será aquela que fornecerá noções básicas sobre meio 

ambiente bem como aprofundará as questões relativas ao valor do 

espaço geoambiental das terras indígenas no sentido de capacitá 

los para a identificação, ainda que preliminar, de problemas am 

bientais, a orientação de usos apropriados de recursos arnbien 

tais, a valorização dos ~istemas eco16gicos indígenas e outros 

qu~, em Última instância, os leve a eficiência , . 
proteção ambiental das terras indígenas. 

e eficácia na 

A proteção do Meio Ambiente das teTra; indígenas . 
nao está restrita aos seus limites visto qu~ atividades locali 

11 zadas fora desses limites poõerão originar transformações que 
' 

repercutirão sobre o espaço geoambiental das comunidades. 

A cobiça pelos r-ec ur eo s naturais 

no interior das áreas in.aígenas também concorrerá 

car em risco essa proteção. 

encontrados 

para col_g 

Nesse senti~o, a educação ambiental voltada pa 

ra as populações envolventes deverá buscar, utilizando tanto os 

meios de comunicação ae massa quanto o ensino formal, influen 

ciar e criar urna opinião pública e uma consciência de respeito 

para com o Índio e seu espaço. 

Necessariamente, o processo de educação ambien 

tal deverá ser sinérgico, envolvendo para a sua realização, o~ 

tros organismos governamentais tanto a nível federal, estadual 

como municipal. 
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